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Våre	  hovedsaker:	  
OPERA-‐	  OG	  KULTURHUSET	  vil	  løfte	  byen	  

INNFARTSVEI	  	  	  	  alternative	  trasévalg	  og	  grønn	  prioritet	  for	  transportsykling	  

VÅGEN	  	  	  bydelsutvikling	  til	  byens	  nye	  aktivum	  med	  kystkultursenter	  og	  boliger	  

HELSETJENESTER	  og	  eldreomsorg	  skal	  ha	  private	  alternativer	  som	  supplement.	  
Forebyggende	  helsearbeid	  prioriteres.	  

SKOLE	  	  	  styrke	  kunst-‐	  og	  kulturfag,	  høgskole,	  ny	  ungdomsskole	  på	  Nordlandet	  

FRIOMRÅDER	  	  	  som	  Folkeparken	  og	  Remlan	  skal	  bevares	  

ENERGI	  	  	  kompetansesenter	  for	  energi	  og	  miljøteknologi	  

SAMARBEID	  	  areal-‐,	  nærings	  og	  samferdselssamarbeid	  med	  nabokommuner	  

ØKONOMI	  	  Venstre	  vil	  ha	  en	  nøktern	  kommuneøkonomi	  	  	  

	  

	  

Se	  også	  Venstres	  Prinsipprogram,	  Stortingsprogram	  og	  Fylkesprogram	  på	  www.venstre.no	   	  
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Venstre vil alltid ha et kritisk blikk på kommunens drift, og vurdere om ting kan 
gjøres bedre og billigere, eller om noe kan kuttes helt ut. Vi mener det er en del 
å ta ut i stordriftsfordeler etter sammenslåingen med Frei kommune. 

Venstre er uavhengig av særinteressene i arbeidslivet. Fellesskapets beste legges 
til grunn. Vi vil investere i framtida. Venstre vil at fylkets kulturadministrasjon 
skal flyttes til Kristiansund. Innovasjon Norge må også etablere kontor i 
Kristiansund. Sentrale administrative posisjoner i kommunen bør være gjenstand 
for kontinuerlig revisjon fra de folkevalgte i et lokaldemokrati. Dette blir ikke 
mindre viktig i ei tid hvor kravene til kunnskapsledelse stadig skjerpes. Venstre 
vil derfor at rådmann og kommunalsjefer skal ansettes på åremål.  

Kommunen skal være en attraktiv og interessant arbeidsplass. Vi skal vise våre 
ansatte tillit og ansvar, uten detaljstyring. Meroffentlighet; ethvert unntak skal 
begrunnes. Vi står for åpenhet. Vi tror på bred deltakelse. 

Politikk handler om å se framover og styre mot en ønsket utvikling. Det handler 
om å legge til rette for næringslivet slik at det gir en positiv utvikling for 
lokalsamfunnet.  

Miljøutfordringer er vår tids største utfordring. Mange næringslivsaktører ligger 
foran det offentlige i endringsvilje som gjelder miljø, fordi det lønner seg. 
Venstre sin politikk vil lønne seg for bedrifter og borgerne. Mange velgere venter 
på at politikerne skal tørre å gå foran og vise vei i miljøsaker. Vår miljøpolitikk er 
et svar på den forventningen!  

 

 
Venstre vil ha et nært samarbeid mellom Kristiansund og Averøy 
kommuner 

”Kristiansund og Averøy hånd i hånd” 

Sammen skal vi få til en forlengelse av den grønne el-bil-veien (med 
ladestasjoner) Sundsvall-Trondheim videre til Kristiansund og Averøy. Ytre 
Nordmøre skal tilrettelegges for sykkelturisme kombinert med kollektivtransport 
på strekninga fra Bud til Veiholmen. Dette betyr at Gripruta bør gå innom 
Sveggesundet med sykler og at alle busser skal ha sykkelstativ. 

Kommunene skal samarbeide om langtidsplaner for arealbruk, kultur og næring. 
Sammen skal vi legge til rette for utvikling av alternative fornybare energikilder. 
Vi finner løsninger for nyetablerere. 



FOLK	  FØRST!	  	  	  	  	   	   	  	  Vedtatt	  16.	  08.11	  
 

3 
 

Lokaldemokrati og folkestyre 
Venstre vil 

• ha et aktivt lokaldemokrati med folkemøter der det er lett å bli hørt 

• ha praktiske og tekniske forhold lagt til rette slik at det blir reelt for alle å 
delta i grunnleggende borgerrettighet i politisk arbeid, som aktiv i politiske 
partier, som velger og som generelt interessert, uansett alder, etnisitet og 
boform 
 

• at avgjørelser fattes i åpenhet, ærlighet og med politisk styring, og ikke på 
siden av demokratiske prosesser. 

• at innbyggerne i alle aldre har tilgang til Internett og har kunnskap om og 
ferdigheter i bruk av Internett, da dette er en forutsetning for å delta i 
demokratiet i dagens samfunn. Spesiell oppmerksomhet må gis dem som bor 
i institusjon. 

• ha stemmerett for 16-åringer 

• sikre at ungdom har reell påvirkning i saker som angår dem direkte og som 
generelt angår innbyggere i kommunen 

 

Kultur, mangfold og humanitet 

Norge er i dag en nasjon hvor befolkningen er sammensatt av folk fra mange 
forskjellige kulturer og der folk har ulik etnisk bakgrunn. Kristiansund har en 
befolkning som gjenspeiler dette mangfoldet. 

Vi er alle verdensborgere. Det danner bakgrunnen for vår holdning og vår 
politikk både i forhold til utdanning, velferdstjenester og næringsliv. Og det gir 
oss et særlig grunnlag for å bruke kunst og kultur som virkemiddel for 
samhandling mellom mennesker som kommer fra forskjellige nasjoner og etniske 
grupper.  

Venstre mener at kunst og kultur, sammen med en trygg oppvekst for barn og 
unge i hjem og skole, er grunnsteiner for å utvikle oss som humane individer 
som vil våre medmennesker vel.   Dette er gjennomgripende i Venstre sin 
politikk. For Kristiansund Venstre er dette særlig viktig å understreke. 
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KULTUR 
”Den skapende kulturbyen bygges med engasjement, 

vidsyn og toleranse” 

Venstre vil ha arenaer der ulike aldersgrupper og folk med ulik bakgrunn møtes 
og samhandler. Det er viktig for å lære av hverandre og for å bli kjent. Arenaer 
for fotball og annen idrett er viktig både i kultursatsing og byutvikling. 
Idrettsplassen i sentrum er viktig å beholde som aktivitetsplass, som del av et 
godt bomiljø. Atlanten Stadion skal tilretteleggs for et bredt bruksområde innen 
idrett. Vi må sikre arenaer for flerkulturelle uttrykk. 

Arealer i tilknytting til parkbeltet/Nerparken og områder ved det planlagte 
Opera- og Kulturhuset skal avsettes for kulturaktiviteter knyttet til yngre grupper 
som skatere og til ”rytmisk musikk”. 

Grøntarealene langs Nerparken skal beholdes. 

Det skal gjennomføres en forskningsbasert ståstedsanalyse av kulturlivet og 
kulturnæringene i Kristiansund. Vi ønsker en dokumentasjon av kommunens 
kulturinstitusjoner og kulturnæringer og av de positive ringvirkningene de gir for 
kommunen og regionen. 
 
Venstre vil ha en bærekraftig drift av det nye opera- og Kulturhuset. Dette betyr 
lavere leiepriser for lokale utøvere og prisskjerming av fritidsaktiviteter for barn 
og ungdom.  

 

Venstre vil  

• bygge et opera- og kulturhus som skal løfte oss som kulturby – vi skal 
kunne ta imot alle turneer og samtidig skape egne, storslåtte forestillinger 

• at idrettsanleggene ved Atlanten må søkes ytterligere samordnet og 
effektivisert for best mulig miljømessig og kostandsreduserende drift 

• ha et stort og brukervennlig bibliotek med lange åpningstider med 
moderne kunnskapsformidling 

• at Nordmøre museum sikres tjenelige lokaler, både til utstillinger, 
aktiviteter og bevaring 

• at museets anlegg i Vågen sikres videre drift uavhengig av plassering av 
nybygg for Stiftelsen Nordmøre museum 

• at Vågen tas vare på som bydel med kystkultursenter, rekreasjonsområde 
og bomiljø, og ikke bli en trafikkmaskin 

• at kulturminnevern ligger til grunn for videre utvikling av Vågen 

• fullføre Byhistorieverket og et nytt Byleksikon 

• byens skipsfartshistorie må tas vare på 

• ha en velholdt Dalen gård  
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• ta et krafttak for vedlikehold av Kirkelandet kirke som er et monument 
over gjenreisningsbyen og arkitektonisk dristighet 

• ha gode orgler i Kirkelandet kirke og gravkapellene 

• lage en verneplan for historiske gravminner  

• støtte opp om frivillig arbeid og private alternativer  

• at Viken Gård og Kvalvik Fort videreføres som gode utfartssteder 

• at idrettsanlegg opprettholdes spredt i kommunen samtidig som det 
foretas en særlig satsing på idrettsanlegg i Atlantenområdet 

• legge til rette for terrengsykling, ridning og ski på Prestmyra 

• ha en plan for utvikling av bygningsmassen på Goma sentrum og 
Innlandet, og av friområdene på Freistranda, Remlan og Skorpa 

• at alle skal ha turområder der de bor, tilgjengelig via trafikksikker vei 

• ha et nytt kommunalt kunstnerstipend 

• etablere en årlig pris – Skifersteinen - gis til en huseier som gjør en ekstra 
innsats for å ta vare på byens gjenreisningsarkitektur 

• bevare arkitektur fra ulike tidsepoker 

• at Forum for kultur og næring videreutvikles som viktig arena for 
nettverksbygging, der man inspirerer og støtter hverandre for nyskaping 
og videreutvikling   

• ha et samfunn som ser verdien av flerkulturelt samhandling 

• at arena for flerkulturelle uttrykk sikres 

• bidra til å sikre lokaler for rytmisk musikk, gjerne ved private initiativ 

• at musikkbinger videreutvikles 

• støtte etablering av et profesjonelt kammerorkester 

• videreutvikle Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og -akademi  

• at musikkterapeut ansettes for tilbud til unge og eldre med psykisk 
funksjonshemming og til demente 

• at kulturskolens drift og videreutvikling sikres 

• at regionalt kultursamarbeid videreutvikles 

• ha en egen kommunal kultursjef 
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Oppvekst 
Barn og unge sine rettigheter til gode oppvekstvilkår er beskrevet i FN sin 
barnekonvensjon som Norge har underskrevet. Venstre vil se til at kommunen 
følger opp denne i beslutninger som direkte eller indirekte gjelder barn og unges 
ve og vel. 

Venstre vil ha sterkt fokus på gode oppvekstmiljø, fritidsaktiviteter og 
forebyggende helsetiltak for barn og unge, der også skole, barnehager og 
barneverntjenester ses i en helhetlig sammenheng. Samfunnsutviklingen må i 
langt større grad enn i dag se saker fra barn og unge sin synsvinkel på områder 
som samferdsel, helsetilbud og kulturtilbud, og på hvordan vi forvalter 
friluftsområder og miljøspørsmål. 

Byrom som torg og åpne plasser er viktige steder for alle. Det må tenkes trivsel 
for ungdom og barn og voksne. Kontakt mellom generasjoner må vektlegges når 
løsninger skal velges i byutviklingssammenheng. 

Venstre sitt mål er at alle barn gis muligheter for lek og utvikling. Omgivelsene 
skal være trygge og utviklingsfremmende. Frisk luft og vann, nok areal å bevege 
seg på, natur for opplevelse og læring. Voksne har et ansvar å opptre som 
trygge og pålitelige. 
 
Barn må sikres lekemuligheter i nærmiljøet der de oppholder seg. I 
arealdisponering må det derfor sikres uteområder som gjør at natur fremdeles 
blir en del av arenaen for lek, både i boligområdene og for skole og barnehager. 
 
 
Barnehager 
 
Barnehagene er svært viktige, særlig for familier som ikke har så stort nettverk. 
Men også generelt for læring og lek. Antall minoritetsspråklige barn i barnehagen 
øker på landsbasis. Det gjelder også for barnehagene i Kristiansund. 
Barnehagene vil være en viktig arena for en vellykket integrering både for barn 
og deres foreldre.  
 
Venstre mener at private barnehager fortsatt må ha anledning til å ta ut utbytte. 
Skal vi opprettholde dagens barnehagedekning, er vi avhengige av de private 
barnehagenes eksistens. 
 
Når barn og unge sikres en god oppvekst i kommunen så vil det være en viktig 
faktor for at de som voksne vil ønske å bosette seg her. Kollektivtrafikk og 
trygge veier for gående og syklende er spesielt viktig for barn og unge.  
 
 
Kvalitet i barnehagene 
 
Barnehageeier har vedtatt styringsdokumentet Små-SPOR som skal sikre at 
kvalitet i barnehagen er i henhold til sentrale føringer og lokale prioriteringer. 
Erfaring så langt har gitt tilbakemeldinger om at kvalitetsvurderingssystemet 
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Små-SPOR er nyttig for å sikre kvalitet og forutsigbarhet for drift og utvikling av 
barnehagene. 

Dette vil Venstre følge opp i kommende periode for å sikre en minst mulig 
byråkratisering, men med nødvendig dokumentasjon for å sikre det enkelte barn 
en god kvalitet og oppfølging. 

 
Venstre vil 
 

• ha spesiell oppmerksomhet på kollektivtrafikk og trafikksikring sett 
fra barn og unge sitt ståsted  

• være åpen for alternativ pedagogikk som supplement for å sikre 
mangfold og bredde i tilbudet 

• gjenopprette og utvide forsøksordningen med kommunal 
overtakelse av statlige oppgaver innenfor barnevernet 

• sette fokus på nær-natur ved å sikre turområder i nærmiljøet som 
er tilgjengelig i gang-/sykkelavstand 

• sikre lekeplasser som gir rom for lek både med lekeapparater og 
frilek 

• ha nok plasser å tilby for alle som har rett på barnehageplass 

• Leketilbud for alle de som velger ikke å gå i barnehage, gjerne ved 
frivillige organisasjoner. 

• private barnehager og kommunale likestilles økonomisk 
• private barnehager skal kunne gi fortjeneste til sine eiere  

• Små-SPOR skal følges opp og evalueres for å finne form i henhold til 
nytte og for å unngå unødig byråkrati 
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SKOLE 
”Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte 

elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende 
ferdigheter og tro på egne evner.” 

Venstre vil ha en god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til 
å ta i bruk sitt potensial og til å bidra i samfunnet uavhengig av bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best 
mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. For 
å bevare og videreutvikle et liberalt demokrati er det avgjørende at våre elever 
utvikler evnen til selvstendig tenkning, nysgjerrighet, kreativitet og kritisk 
vurdering. 
 
En hovedoppgave er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen.  

Om skole og undervisning 

Læreren er den viktigste faktoren for god læring. Tilpasset undervisning for alle 
elever er målet. Styrkingstimene må økes. 

Alle elever trenger å bli sett ut ifra sin motivasjon og sine ferdigheter uansett 
evner. Elever skal gis utfordringer fra sitt ståsted, både de flinke, de som greier 
seg passe godt og de som trenger litt ekstra støtte og motivasjon. 

Likeverd gjelder alle uansett ferdigheter. 

For elever med lærevansker kan et godt læremiljø med en lærer som har 
kompetanse og nok tid til å se eleven, være det som trengs. For andre er 
spesialundervisning avgjørende for kunnskapstilegnelse. Elever med flerspråklig 
bakgrunn må sikres tilfredsstillende opplæring. Utveksling av og opplæring i 
kunst og kulturuttrykk er svært viktig i integreringsarbeid.  

Om evaluering av kvalitet i skolen 

Dokumentasjon er nødvendig for å sikre at kvalitet i skolen oppnås i henhold til 
Opplæringsloven og for å ivareta barn og unges rettigheter, og det samme for de 
ansatte. Mengden dokumentasjon skolen pålegges må være i tråd med den nytte 
det gir elev, lærer, foresatte og skoleeier. 

Som skoleeier ligger Kristiansund godt foran mange kommuner i systematisk å 
følge opp kvalitet. Styringsdokumentet SPOR vedtatt i inneværende periode, har 
målsettinger og rutiner som sikrer at vi til enhver tid kan ha en oversikt over 
status og endringer. Erfaring så langt har gitt tilbakemeldinger til skoleledelse og 
til lærere som har vært til inspirasjon og hjelp for å påpeke styrke og svakheter 
og identifisere hvor ressurser må settes inn. Dette er avgjørende for politikernes 
prioriteringer.  SPOR skal evalueres. Venstre vil følge opp nødvendige justeringer 
for å unngå unødig byråkrati.  
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Venstre vil 

• arbeide ut ifra en tro på at trygg oppvekst, gode holdninger og godt 
læringsmiljø sikres ved høy kvalitet på lærere og skolebygninger 

• ha fokus på lærerens kompetanse og holdninger da de er viktigst for å få 
til god undervisning 

• lytte til hva læreren mener om hva som gir en god skole 

• lytte til foresatte forventer av skolen og om de blir oppfylt 

• at elevenes meninger blir hørt i skolen om både fag og miljø 

• ha tydelige lokale målsetninger i skole og barnehage 

• at det skjer et aktivt forebyggende arbeid mot mobbing  

• ha et aktivt forebyggende arbeid mot rus  

• ha flere tilbud i samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen 

• SFO med kulturskole og idrettskole 

• ha høgskole tilbud i flere fag 

• at høgskoleutdanningene i fylket slås sammen og en egen avdeling 
opprettes i Kristiansund 

• at høgskoletilbud innen kunst- og kulturfag utvikles i Kristiansund 

• at fagskolen i maritime fag videreutvikles, herunder maritime fag,  

oljerelaterte fag og helse- og sosialfag 

• at lærerens kompetanse prioriteres ved ansettelse og videreutdanning 

• øke styrkingstimene i grunnskolen 

• ha mer ressurser til innføringsklassen for nytilflyttede elever med 
fremmedspråklig bakgrunn 

• at norskopplæring til fremmedspråklige barn og unge må gis spesielt fokus 

• ha mangfold i utveksling av kunst- og kulturuttrykk for økt forståelse 
mellom ulike kulturer 

• styrke også estetiske og praktiske fag ved å sikre kompetanse hos lærer 

• styrke fag som oppøver konsentrasjonsevne  

• sikre at kvalitet i grunnskolen blir evaluert og resultater fulgt opp 

• følge opp at intensjonen med evaluering ikke forvinner i byråkrati 
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MILJØ 
”Venstre vil gjøre Kristiansund til en miljøpolitisk 

foregangskommune.” 

Å ta vare på naturen; jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet, er 
avgjørende for vår eksistens. Vi har jorda til låns fra våre barn. Venstres mål er 
et samfunn der ressursene forvaltes balansert og bærekraftig til beste for oss 
som lever nå – og for framtidige generasjoner. Vi skal utvikle miljøteknologi og 
finne løsninger som også andre kan benytte. En slik omstilling er krevende, men 
gir nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil bedrifter 
som finner nye bærekraftige løsninger, bli morgendagens vinnere.  

Kristiansund Venstre tror på forskerne når de sier at menneskeskapte CO2-
utslipp er med på å påvirke temperaturbalansen på kloden. Som en konsekvens 
av det tror Kristiansund Venstre at folk er villige til å gjennomføre tiltak som kan 
redusere utslippene av CO2.  

Og vi tror at næringslivet er endringsvillig når det gjelder å redusere og 
forebygge klimautslipp fordi det lønner seg. 

Vi tror at befolkningen venter på at politikerne skal tørre å fatte modige 
beslutninger som er langt strengere enn i dag for å forebygge klimautslipp  

En positiv sideeffekt av disse tiltakene vil være økonomieffektivisering av 
offentlig sektor, og satsning på fremtidsrettet teknologi og 
kunnskapsarbeidsplasser. Vi i Kristiansund Venstre vil at Kristiansund kommune 
og det lokale næringslivet skal sitte i førersetet i denne utviklingen. 

 

Natur 

Venstre vil 

• at biologisk mangfold må sikres for fremtiden ved utbygginger 

• at gjengroing må stoppes  

• at friarealer sikres 

• at Remlan tas vare på ved at også randsonen til næringsareal tar 
hensyn til friområdets intensjon 

 

Klimanøytral kommune innen 2018 

”Kristiansund Venstre vil ha en plan for 
klimanøytral kommune innen 2018” 

Venstre vil at kommune-forvaltningen i Kristiansund skal være klimanøytral 
innen 2018. Dette innebærer at rådmannen legger frem et målbilde på 
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klimanøytral kommune innen utgangen av 2013, med en detaljert plan for 
hvordan kommunen skal oppnå målet. Kommunen skal samarbeide med det 
lokale næringslivet for å bli klimanøytrale. 

Venstre vil 

• at alle nye byggeprosjekter i Kristiansund kommune skal oppfylle 
standarden for passivhus, med godt inneklima og lavt energiforbruk 

• at innbyggerne skal kunne søke midler for lokale ENØK-tiltak 

• ha miljøfyrtårnsertifisering av kommunen og næringsliv 

• arbeide for å varme opp kommunale bygg med fornybar, miljøvennlig 
energi. Allerede installerte oljekjeler kan beholdes for bruk i perioder som 
back-up. 

• at elektrisk oppvarming bygges om til vannbåren varme 

• at Kristiansund legger forholdene til rette for satsing på fornybar energi 
som energikilde til husholdninger og offentlige bygg 

• a økonomikjøringskurs for alle kommunalt ansatte som bruker bil 

• ha 100 nye strømuttak for elektriske biler  

• ha landstrøm for supplybåter ved kai 

• at avfallshåndtering med kildesortering utvides til også å gjelde matavfall  

• stimulere til kompostering for de som har mulighet 

• ha elektriske biler i hjemmetjenesten 

• at kommunale transportmidler skal gå over til miljødrivstoff( gass/el/bio)  

• at alle kommunale bygg skal ha årlig ENØK-sjekk  

• ha fokus på energisparing og inneklima i alle offentlige bygg 

• at økologisk og kortreist mat tilbys i alle kommunale kantiner 

 

Energi 

”Olje- og energiutvalget skal lage en plan for framtidas bærekraftige 
energiforsyning” 

Kristiansund Venstre vil at Kristiansund kommune skal bli et senter for energi og 
fornybar energisatsning. Vi vil utvide dagens oljeutvalg med tanker og 
kompetanse til et olje- og energiutvalg.  En viktig oppgave for et slikt utvalg vil 
være etablering av kunnskapsarbeidsplasser innen fornybar energi som 
havstrømmer, bølger, sol og vind. Olje- og energiutvalget skal lage en plan for 
framtidas bærekraftige energiforsyning til Kristiansund og regionen.  

Kristiansund er i dag ledende havn for offshore tjenester. Kristiansund Venstre vil 
ha næringslivet med på en vridning mot miljøteknologi.  
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Venstre vil 

• ha bedre teknologiske løsninger for å utnytte vannkraftverkene bedre 

• videreføre tilrettelegging av fjernvarme 

• ha vindmøller i vårt nærområde, gjerne i forbindelse med nye veiprosjekt 

• at Kristiansund blir sentrum for miljøkraftutviklingen i landsdelen 

• ha kompetansesenter for energi og miljøteknologi til Kristiansund 

• ha en Kristiansunds ”Petter Smart” – pris til ungdom med gode 
”miljøoppfinnelser” 

  

Havnebassenget er Kristiansund sentrum, hjertet i byen 

” Kristiansund Venstre vil doble avgangene med 
Sundbåten på lørdager og i rushtiden.” 

Kristiansund Venstre er opptatt av byutvikling og nærhet til borgerne. Vi vil ha 
en grønn by. Venstre vil at Kristiansunds byrom skal romme et mangfold av 
næringer hvor det er naturlig å handle lokalt. Kristiansund Venstre vil satse på 
byutvikling i sentrum. Sundbåten er Kristiansunds ”bybane”, og må drives etter 
nye mål for kollektivsatsing.  

Venstre vil 

• at folk kommer først når vi planlegger bysentra 

• ha en Miljøpakke for transport i by som gjelder bil, båt, kollektivtrafikk og 
syklende 

• ha servicefunksjoner, tilrettelagte og trivelige byrom og samlingspunkter i 
alle bydeler 

• doble avgangene med Sundbåten på lørdager og i rushtiden 

• at sykkelstativer må settes opp 

• ha effektiv parkering som regulerer tilgangen til bykjernens gater 

• ha åpne grønt-arealer og byparker 

• at private hager gis fokus som viktige for fellesskapet, både trivselsmessig 
og i et miljøperspektiv 

• ha avfallsdunkene bort fra fortau 

• at lokale miljøproblemer forvaltes og løses lokalt 

• nasjonale og globale miljøproblemer også skal forankres lokalt slik at de 
beste løsningene kan velges 
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Hagelin og Vågen 
 
Venstre ser Hagelinområdet i sammenheng med Vågen og som en forlengelse og 
utvidelse av Folkeparken og aktivitetene som er knyttet til skolene og idretten i 
området. 

Området må i fremtiden nyttes til formål rekreasjon/grøntområder/idrett, i tillegg 
til å være kommunikasjonsknutepunkt og i randsone til boligområder. 

Som del av ny innfartsvei vil Venstre vil ha utredet en tunnel fra Hagelin i retning 
Løkkemyra. Industri og aktivitet som kommunens tekniske etat har på Hagelin-
området må flyttes ut. 

Sikre skoleveier må etableres i og omkring Hagelin, Atlanten og Vågen. 

 

NÆRINGS- OG REGIONUTVIKLING 
”Kristiansund skal ha en strategisk næringspolitikk og 

stå sammen med resten av Nordmøre mot den 
akselererende sentraliseringen av offentlige 

tjenestetilbud” 

Kristiansund Venstre vil jobbe for at Kristiansund skal en være en motor for 
samhandling og nyskaping på hele Nordmøre. En fremtidsrettet næringspolitikk 
må være tuftet på økt satsing på utdanning, forskning, fornybar energi, 
kommunikasjoner, kultur, reiseliv, bomiljø, god arealtilgang og et miljøbevisst 
næringsliv. Framtidens næringsliv er alle de bedrifter som vi ennå ikke kjenner.   

Kristiansund må sammen med resten av Nordmøre stå imot den akselererende 
sentraliseringen av offentlige tjenestetilbud. Høyskole, politi og sykehus er 
primærtilbud som må være i eller i nærhet til regionsenteret Kristiansund for å 
skape nødvendig bolyst.  Det er også nødvendig for å gjøre det attraktivt å 
etablere virksomhet i og rundt regionsenteret. For å bidra til flere 
kompetansearbeidsplasser i byen og regionen rundt, må det etableres et 
permanent høyskoletilbud i Kristiansund. Etablering av Møre universitet eller en 
felles høyskole for Møre og Romsdal, med avdeling i Kristiansund er løsningen 
som Venstre jobber for.      

Venstre er opptatt av å få til en enklere hverdag for bedrifter. I dag tar 
skjemaveldet for stor del av arbeidstiden i bedrifter. Dette må tas på alvor, slik 
at en større del av den tid som går til arbeid med skjema og ulike forordninger, 
kan brukes til verdiskapende arbeid. Ikke minst er det viktig for små foretak, 
som ikke har de samme ressursene å spille på som større foretak. 

Et dynamisk næringsliv og samfunn trenger både arbeidsskapere og 
arbeidstakere. Venstre vil arbeide for et godt næringsklima i byen og regionen, 
ikke minst for nye vekstbedrifter. Vi skal tiltrekke oss folk med kompetanse og 
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arbeidslyst, og som har evne til å se nye muligheter og nye markeder. Dette er 
avgjørende for å skape framtidsrettede arbeidsplasser og arbeid til folk, og for å 
sikre inntekter til et bedre velferdstilbud.  

 

Venstre vil  

• at Kristiansund og nabokommunene skal tenke helhetlig over 
kommunegrensene i næringspolitikken  

• at det etablerte samarbeidet mellom Kristiansund og Averøy om strategisk 
næringsplan gis et mer forpliktende innhold 

• ha et nettverksforum mellom kommunen, næringslivet og utdannings- og 
forskningsinstitusjonene 

• sikre tilgang til areal for næringslivet med minst mulig miljø-belastning.   

• ha en bevisst satsing på å benytte den kompetanse som finnes innen olje-
/gassnæringen i Kristiansund i knoppskyting og næringsutvikling generelt i 
byen og regionen  

• legge til rette for at olje- og gassektoren kan utvikles videre i et 
miljøperspektiv 

• at Teistholmen industripark, tidligere Fiskeribasen på Bentneset, utvikles 
til et nasjonalt kompetansesenter for nye marine næringer 

• ha fram potensialet som ligger i en større satsing på fiskeri og havbruk i 
byen og regionen 

• legge til rette for etablering av flere kunnskapsbedrifter basert på en stolt 
industrihistorie 

• stimulere til nyskaping innen miljøteknologi 

• ha økt satsing på alternativ og fornybar energi 

• utnytte potensialet som ligger i kultur- og reiselivsnæringen i byen og 
regionen 

• ha økt satsing på næringsutvikling basert på kultur 

• styrke næringslivets rolle i skole og utdanning 

• at Kristiansund skal bli en av fire avdelinger i en kommende høyskole for 
hele Møre og Romsdal 

• utvikle samarbeidet mellom Operaen i Kristiansund og NTNU  

• at fagskoletilbudet skal sikres og utvikles i Kristiansund til beste for 
næringslivet i regionen 

• at Innovasjon Norge etablerer seg i Kristiansund 

• at Møreforskning utvider sin satsing i Kristiansund  

• at Indre del av Freiøya får et vertshus  

• at det legges til rette for organisert utleie av jord til parsellhager på 
Freiøya 

• at produktive jordbruksarealer bevares 
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• at lokalprodusert mat, herunder økologisk, skal utvikles videre 

• at kommunen skal gå foran med å organisere flere trainee- og 
lærlingeordninger 

• at Næringsfondet gis påfyll fra aksjeutbyttet i NEAS 

• videreutvikle Destinasjon Kristiansund og Nordmøre 

 

Venstre vil 

• vurdere fordelene ved større kommuner for å se om større enheter vil 
kunne bety samling av høyere fagkompetanse og bedre kvalitet på 
tjenestetilbud, og en mer slagkraftig og profesjonell administrasjon  

• jobbe videre for et regionssenter innenfor Helse-Miljø-Sikkerhet 

• at arbeidet for for et nasjonalt beredskapssenter mot forurensing  

• ha større fokus på Energiøkonomisering gjennom vedlikehold og 
oppgradering av linjenett og bygninger 

• ha storsatsing på regionalt samarbeid mellom Kristiansund, 
Nordmørskommunene, fylket og statlige etater og arbeids- og næringslivet 
i nordfylket, med hovedfokus på nyskaping, samt nettverksbygging og 
kompetanseutveksling mellom næringslivet og utdanningssystemet  

• jobbe for en offentlig sektor med vilje til nytenking ved å ta i bruk 
forskningsresultater i sin utvikling av tjenestene til innbyggerne 

• arbeide for at Kristiansund videreutvikler sin posisjon som sjømat- og 
klippfiskbyen  

• ha flere plasser i gjestehavn for småbåter  

• oppgradere kollektivtrafikken og parkeringsmulighetene ved populære 
utfartssteder  

• følge opp de igangsatte festivaler og legge til rette for utviklingsmuligheter 

• gjennom byutviklingspolitikken arbeide for mer handelsaktivitet i sentrum  

 

Kommunen er selv en betydelig næringsaktør, gjennom store innkjøp, 
vedlikehold og som arbeidsgiver for lærlinger og praksisplasser fro høgskoler og 
universitet. Vedlikeholdet av offentlig infrastruktur må systematisk bedres, og 
det må jobbes regionalt og statlig mot felles programmer slik at etterslep fjernes 
etter fastsatt plan. Kommunen må bli flinkere på å rekruttere og følge opp 
lærlinger og studenter i praksis. Kristiansund kommune skal være enkel og 
forutsigbar for næringslivet. 

 
Venstre vil 

• stimulere arbeidslivet og offentlig sektor til å opprette flere ”trainee-
stillinger”, der målgrupper er nyutdannende med spesiell fagkompetanse, 
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og det er innflyttere fra andre land der hensikten er å komme seg raskere 
inn i arbeid 

• virke for å utnytte og forbedre mulighetene at ta sosiale, etiske og 
miljømessige hensyn ved offentlige anskaffelser 

• vurdere stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter 

• forenkle det å starte egen bedrift gjennom å fremme læring av 
bedriftsetablering ved at alle ungdomsskoler i Kristiansund skal ha tilbud 
om årlige elevbedrifter for alle i 9. eller 10. klasse 

 

 

SAMFERDSEL 
”Kristiansund Venstre vil ha et nettverk av grønne 

sykkelstier til transportsykling fra Frei til Innlandet, 
fra Karihola til sentrum, rundt Nordlandet og på 

tvers av Gomalandet.” 

 

Venstre holder fanen høyt for kollektivtilbud og miljø. Derfor vil vi ha en by- og 
tettstedsutvikling som gir bilfrie områder som torg og andre åpne plasser der folk 
kan møtes. 

Venstre vil ha en intensivering av arbeidet med fergefri kyststamvei gjennom 
Møre og Romsdal, via KRIFAST og kryssing av Halsafjorden. Parallelt med dette 
vil vi ha en sterkere samferdselssatsing langs ytre akse Aukra – Tjeldbergodden, 
med tunnel under Talgsjøen og forkorting av fylkesvei 64 over Averøya. En slik 
satsing, der gode offentlige kommunikasjoner står sentralt, er nødvendig for å 
skape en mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion langs denne aksen. 

Byens innfartsvei bør gå i tunnel helt til sentrum, kombinert med parkeringshus 
og andre formål som trenger fjellhaller. Gjennomgangstrafikken ledes direkte 
mot Atlanterhavstunnelen, med åpning ved Hagelin. Venstre kan ikke akseptere 
at en tunnel skal komme opp i Vågen. Vågen er et kystkultursenter med 
nasjonale kvaliteter. Mellemværftet skal ikke trues av ytterligere veiutbygging.  

Det må satses videre på Kystekspressen mellom Kristiansund og Trondheim. 
Kystekspressen er viktig for å utvikle samkvem og samarbeid mellom de to 
byene, samtidig som denne båttransporten har stor betydning for samarbeidet 
mellom kommunene på ytre Nordmøre og ytre Sør-Trøndelag. Venstre vil ha en 
satsing på mer miljøvennlige hurtigbåter på denne strekningen. 

Strekningen Trondheim – Halsa – Kristiansund må bli MILJØVEIEN. Venstre vil ha 
infrastruktur for hurtiglading av el-biler med en kapasitet som tåler en betydelig 
økning av antallet el-biler     
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Et godt flytilbud til og fra Kvernberget er av stor betydning for bolyst og for 
tilflytting til Kristiansund og omegn. Flytilbudet må være så attraktivt at regionen 
kan tiltrekke seg nye etableringer og at regionen kan utvikle seg videre som 
reiselivs- og kulturdestinasjon. Bedre forbindelser må videreutvikles til og fra 
Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, med videre forbindelser til og fra 
Nordland. Sammen med trygging av helikopterbasen på Kvernberget, vil bedre 
flyforbindelser være et viktig bidrag til videreutvikling av eksisterende nærings- 
og samfunnsliv. 

Venstre vil 

• ha en konseptvalgutredning for ny innfartsvei, som innebærer en bred 
utredning der flere alternative løsninger vurderes 

• at når ny innfartsvei til Kristiansund planlegges, må hensyn både til 
trafikanter og folk som bor langs veien være best mulig ivaretatt ut ifra 
miljø og trafikksikkerhetshensyn, med stor vekt på kollektivsatsing og 
transportsykling 

• ha omlegging av innfartsveien over Freiøya og utredning av avlastning 
over Innlandet til Bolga 

• at det ved valg av veiløsninger blir avsatt tiltrekkelig areal for 
innfartsparkering for bil og sykkel ved knutepunkt for offentlige 
transportmidler, for holdeplasser og for sammenhengende gang- og 
sykkelveinett 

• ta initiativ til at det lages en Miljøpakke for transport 

• ha slutt på bomavgift på KRIFAST når nedbetalingen av E 39 Knutset-
Høgset og Rv 70 Bronneset-Øygarden er ferdig. 

• at alle bydeler skal ha et velfungerende kollektivtilbud hver dag 

• at sundbåtens avganger økes og korresponderer bedre med buss 

• at helikopterbasen i Kristiansund styrkes 

• ha rask oppbygging av infrastruktur for hydrogen- og biodrivstoff  

• ha et velfungerende gang- og sykkelveinett som sikrer skoleveiene, og der 
spesiell oppmerksomhet gis Atlanten idrettsanlegg og skoler og 
Gomalandet barneskole  

• arbeide for gode kollektivtransporttilbud med vårt omland 

• at strekningen Bud – Kristiansund - Veiholmen bygges ut som en GRØNN 
turistvei med gang- og sykkelveier 

• at gjenværende kommunale grusveier legges med fast dekke 

• at anløpsstedet på Devoldholmen for Hurtigruta gir passasjerene god 
informasjon, er godt tilrettelagt og er et tiltalende for turister 

• arbeide for at Kristiansund/Nordmøre videreutvikles som nasjonalt 
havneknutepunkt 

• at god bredbåndsdekning skal være en selvfølge i hele storkommunen 

• ha en innfartsvei som tar hensyn til folk først, så bilen 
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• at innfartsvei må være tilrettelagt også for syklister, gående og 
kollektivtransport og med det mål at trafikken flyter best mulig 

• at det legges til rette for at flere kan sykle eller gå til bysentra 

• ha en samferdselsløsning som bidrar til å redusere utslipp fra transport 

• ha et nettverk av grønne sykkelstier til transportsykling fra Frei til 
Innlandet, fra Karihola til sentrum, rundt Nordlandet og på tvers av 
Gomalandet 

• ha utredet en rushtidsavgift for å redusere trafikken og dermed behovet 
for mer areal under asfalt 

• at Sundbåten skal få utvidet rute og lengre åpningstider, med gratis for 
reisende for de som har med seg sykkel 

• ha matebuss fra Rensvik – over Kongens plass – til Bruhagen   

• jobbe for lavere billettpris på kollektivreiser i byen og nærområdet 

• at sykkelvei i Renabakken legges om slik at syklist unngår kryssing av 
bilveien før man er forbi Renakrysset 

• at dagens veinett på Rensvik opprettholdes for syklister og nærtrafikk, 
selv om innfartsveien legges i tunnel 

• at fotgjengere og syklister må sikres trygge overganger langs Riksvei 70 i 
Kristiansund, med spesiell fokus på Wilhelm Dalls vei 

• at TIME-ekspressen får en naturlig videreutvikling – spesielt ved bedre 
korrespondanse mellom buss og båt, og rute også over Averøya 

 

 

HELSE 
”Kristiansund Venstre vil bygge et felles sykehus for 

Nordmøre og Romsdal i Krifast-området med 
stort fagmiljø, tilgjengelig for alle.” 

Frie samfunn har gode fellesskapsløsninger og et sosialt sikkerhetsnett for alle. 
Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte velferdstjenester. For Venstre er 
god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem; det offentlige 
selv, private eller ideelle aktører. 

Venstre vil prioritere mer til dem som trenger det mest. Velferdssamfunnet er for 
Venstre mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte 
nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. I et liberalt 
velferdssamfunn er det samspill mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og 
den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet 
og forankring. 
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Den store utfordringen for kommunene fremover er realisering av den vedtatte 
Samhandlingsreformen. Den krever stor innsats både faglig, materielt og 
økonomisk. Vi forutsetter at det gis økonomi fra staten til å realisere reformens 
intensjon. Kristiansund Venstre vil at helsetilbudet i kommunen ivaretar 
brukernes behov både mht behandlende og forebyggende tjenester.  

Nyskaping og innovasjon i helsevesenet vil først og fremst skje i mellomrommet 
mellom de kommunale omsorgstjenester og det sivile samfunn, med familie, 
venner og frivillighet, ideelle organisasjoner og andre virksomheter. 

 

Pleie og omsorg  

”Økt spesialisering av pleie- og omsorgstilbudet gir 
bedre kvalitet og bedre økonomi.” 

Flere fagutdannede helsearbeidere og økt spesialisering av pleie- og 
omsorgstilbudet gir bedre kvalitet og bedre økonomi. Venstre vil prioritere videre 
utbygging innen hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger.  

Helsetjenesten i kommunen må styrkes med flere fagutdannede slik at 
tverrfaglig kompetanse er sikret for pleie, omsorg, aktivisering og rehabiliterende 
tjenester. 

Venstre ønsker en utbygging av botilbud og tjenester som er i samsvar med 
tankegang til omsorgstrappa, der tilbud kan tilpasses etter behov.  

 

Venstre vil 

• bygge et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal i Krifastområdet med 
stort fagmiljø, og tilgjengelig for alle 

• sikre tilstrekkelig jordmorressurs i kommunen når statens varslede 
omlegging av organisering av fødetilbud med kortere innleggelse etter 
fødsel,  

• at det i utvikling av ny organisering av helsetjenesten må legges stor vekt 
på lederkompetanse og faglig utvikling 

• jobbe for at eldre for en trygg alderdom 

• ha fokus på helsetilbudet til unge voksne  

• styrke det forebyggende helsearbeidet i ungdomsskolen ved å øke 
helsesøstertjenesten og fysioterapitjenesten 

• oppfordre til at folk går og sykler til jobb og skole 

• jobbe for å redusere støy nattestid fra båttrafikk/kaier 

• at prosjekt ”Helhetlig rehabilitering” fullføres 

• at kommunedelplan ”Plan for habilitering og rehabilitering” gjøres ferdig i 
perioden 
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• videreutvikle rehabiliteringstjenesten og habiliteringstjenesten med ideer 
fra vennskapsbyen Fredericia 

• jobbe for tettere samarbeid mellom offentlige og frivillige organisasjoner 
om tjenester til mennesker som trenger praktisk bistand og aktivisering  

• utvikle Tempoveien 23 til et moderne bo-, opptrenings- og aktivitetssenter 

• psykisk helsevern må få større fokus 

• rusbehandling må bygges ut 

• bekjempe fattigdom og helseproblemer, spesielt hos barn og barnefamilier 

• hjelpemiddelsentralen må fremdeles ha hele fylket som ansvarsområde 

• sikre Oasen kreative senter gode lokaler for frivillig omsorgsarbeid 

• ha internett-tilkopling til alle institusjonsplasser 

• sikre et bredt tilbud av tjenester til mennesker som trenger bistand, der 
tilbudet omfatter sykehjemsplasser, avlastningsplasser, 
rehabiliteringsopphold, dagsentertilbud, hjemmetjenester, tilrettelagte 
boliger 

• jobbe for at det gis tilbud som kan være med å bidra til at hverdagen får 
allsidighet i aktivitet, fysisk utfoldelse og opplevelser for både 
hjemmeboende og eldre i sykehjem 

• at funksjonshemmede og deres familier får nødvendig bistand 

• at eventuell konkurranseutsetting av omsorgstjenester skal ved 
anbudskonkurranser gjelde på forhånd definerte tjenester, og 
anbudsrunde gjort slik at personvernhensyn er ivaretatt 

• at helsetilbud må være tilpasset ulike brukergrupper; livsfaser og 
funksjonsnivå 

• jobbe for bedre vilkår for funksjonshemmede i alle aldre 

• sikre Frivilligsentralen 

• sikre Krisesenteret 

• sikre voldtektmottaket 

• starte opp et NaKu Hel-senter bygd på samspillet mellom natur, kultur og 
helse -  folkehelse i praksis. Et tilbud for alle, og spesielt dem som er 
hjemme på dagtid. Vi vil gi gode tilbud om kunst- og  kulturopplevelser for 
alle med fokus på aktivitet for folk som i en kortere eller lengre periode er 
utenfor arbeid. En Frisklivsentral har forebygging gjennom fysisk aktivitet 
og kosthold som innfallsport. Både NaKuHel (natur-kultur-helse) og 
Frisklivsentraler viktige i forebyggende helsearbeid. 

 

 


